Příloha 1.
Inventář SD-38
Věk:
Právě studuji:

Pohlaví: muž

žena

Druhý stupeň ZŠ (nebo první stupeň víceletého gymnázia)
Střední školu (nebo druhý stupeň víceletého gymnázia)

U následujících tvrzení odpovídejte na škále od 1 do 4, nakolik s nimi souhlasíte.
1 - Úplně souhlasím
2 - Spíše souhlasím
3 - Spíše nesouhlasím 4 - Vůbec nesouhlasím
1. Většinou se cítím plný/á energie po celý den.

2. Rodiče mi často říkají, že mám „kruhy po očima“.

3. Obvykle si musím dát během dne kávu nebo třeba coca colu, abych nebyl/a tak
unavený/á.

4. Pokaždé si pamatuji přesně, co se mi zdálo.

5. Když vstávám do školy, většinou bych si ještě opravdu rád/a přispal.

6. Velmi často mě bolí hlava.

7. Mnohdy se mi stává, že přes den nemůžu udržet oči otevřené.

8. Ve škole nemívám moc problémy udržet pozornost.

9. Nikdy přes den nezívám.

10. Poslední dobou nemám příliš dobrou náladu.

11. Obvykle mi nedělá problémy ráno vstát z postele.

12. O víkendu spím mnohem déle než ve všední dny.

13. Často zapomínám věci, co jsem měl/a udělat.

14. Velmi často mám chuť si před den zdřímnout.

15. Většinou zívám tak moc, že mi někdo říká: „aby sis neroztrhl pusu!“.

16. Často se mi stává, že je mi všechno úplně jedno.

17. Nedělá mi velké obtíže vstát ráno do školy, když mi zazvoní budík.

18. Stalo se mi, že jsem byl/a napomenut/a učitelem, abych nespal/a a dával/a pozor.

19. Mívám pocit, že se mi třesou ruce.

20. Mnohdy se musím více snažit a ostřit, abych přečetl/a, co je napsáno na tabuli.

21. V sobotu a neděli si trochu přispím, nepotřebuji však spát až do poledne.

22. Někdy usínám během dne i na neobvyklých místech (ve škole, při cestě ze školy,
v metru, na zastávce atd.).

23. Každý den se probouzím zcela odpočatý/á a v dobré náladě.

24. Někdy se cítím trochu zmateně a nejsem si jistý/á, kde jsem nebo kudy jít.

25. O hodinách mi nedělá velké problém věnovat probírané látce pozornost.

26. Ve všední dny spím méně jak 7 hodin.

27. Když jdu večer spát, mám problémy usnout.

28. Často mám chuť všechny „profackovat“.

29. Přestože jdu spát včas, usnu až po dlouhé době strávené v posteli.

30. Většinou se přes den necítím unavený/á a ospalý/á.

31. Nikdy se mi nestalo, že bych se v posteli převaloval/a a nemohl/a okamžitě usnout.

32. Často se mi stává, jako bych si „stál/a na vedení“ a dlouho mi trvá, než zareaguji a
nějakou otázku.

33. Přijde mi, že moji kamarádi mají mnohem více energie než já.

34. Co mi rodiče řeknou, ať během dne udělám, si obvykle bez problému pamatuji.

35. Nikdy jsem po probuzení znovu neusnul/a.

36. Obvykle usínám do 20 minut od chvíle, co jsem si lehl/a do postele.

37. Únavu pociťuji hlavně k večeru, přes den se obvykle cítím svěží.

38. Nikdy se během noci neprobouzím. Pokaždé spím celou noc v kuse.

Příloha 2.
Kompozitní škála ranních a večerních typů
Instrukce: Prosím zakroužkujte u VŠECH otázek vždy jen JEDNU odpověď, která se na vás
nejvíce hodí.
Pohlaví: A. muž B. žena
Věk: ____let
1. S ohledem jen na to, abyste se cítil(a) co nejlépe, v kolik hodin byste vstával(a),
kdybyste si naprosto svobodně mohl(a) naplánovat svůj den?
A. 5:00-6:30 [5] C. 7:45-9:45 [3] E. 11:00-12:00 [1]
B. 6:30-7:45 [4] D. 9:45-11:00 [2]
2. S ohledem jen na to, abyste se cítil(a) co nejlépe, v kolik hodin byste šel (šla) spát,
kdybyste si naprosto svobodně mohl(a) naplánovat svůj večer?
A. 20:00-21:00 [5] C. 22:15-23:30 [3] E. 1:45-3:00 [1]
B. 21:00-22:15 [4] D. 23:30-1:45 [2]
3. Jak snadno se vám ráno vstává za normálních okolností?
A. Velmi obtížně [1] C. Celkem snadno [3]
B. Trochu obtížně [2] D. Velmi snadno [4]
4. Jak čilí se cítíte ráno během první půlhodiny po probuzení?
A. Ani trochu čilý/(á) [1] C. Poměrně čilý/(á) [3]
B. Trochu čilý/(á) [2] D. Velmi čilý/(á) [4]
5. Jak unavení se cítíte ráno během první půlhodiny po probuzení?
A. Velmi unavený/(á) [1] C. Poměrně osvěžen(a) [3]
B. Trochu unavený/(á) [2] D. Velmi osvěžen(a) [4]
6. Rozhodl(a) jste se, že budete pravidelně cvičit. Přítel vám navrhne, abyste cvičili 1
hodinu 2x týdně. Nejlepší doba pro něho je mezi 7. a 8. hodinou ráno. Nemáte-li na mysli
nic jiného než cítit se co nejlépe, jak myslíte, že by vám to šlo?
A. Byl(a) bych v dobré formě [4] C. Bylo by to obtížné [2]
B. Byl(a) bych v přijatelné formě [3] D. Bylo by to velmi obtížné [1]
7. V kolik hodin večer se cítíte natolik unaven(a), že potřebujete jít spát?
A. 20:00-21:00 [5] C. 22:15-00:45 [3] E. 2:00-3:00 [1]
B. 21:00-22:15 [4] D. 00:45-2:00 [2]

8. Přejete si být na vrcholu své výkonnosti během zkoušky, o které víte, že bude duševně
vyčerpávající a bude trvat dvě hodiny. S ohledem jen na to, abyste se cítil(a) co nejlépe,
který čas byste si vybral(a)?
A. 8:00-10:00 [4] C. 15:00-17:00 [2]
B. 11:00-13:00 [3] D. 19:00-21:00 [1]
9. Jsou „ranní“ a „večerní“ typy lidí. Za jaký typ se vy sám (sama) považujete?
A. Jednoznačně „ranní“ typ. [4]
B. Poněkud více „ranní“ než „večerní“ typ. [3]
C. Poněkud více „večerní než „ranní“ typ. [2]
D. Jednoznačně „večerní“ typ. [1]
10. Kdy byste nejraději vstával(a) (za předpokladu, že máte osmihodinový pracovní
den), kdybyste si naprosto svobodně mohl(a) uspořádat svůj čas?
A. Před 6.30 [4] C. mezi 7.30-8.30 [2]
B. mezi 6.30-7.30 [3] D. v 8.30 nebo později [1]
11. Kdybyste museli vždy vstávat v 6.00, jaké by to pro vás bylo?
A. Velmi obtížné a nepříjemné [1]
B. Spíše obtížné a nepříjemné [2]
C. Trochu nepříjemné, ale žádný velký problém [3]
D. Snadné a nebylo by to nepříjemné [4]
12. Jak dlouho vám ráno po probuzení z nočního spánku trvá, než se úplně proberete?
A. 0-10 minut [4] C. 21-40 minut [2]
B.11-20 minut [3] D. Více než 40 minut [1]
13. Prosím označte, do jaké míry jste osoba aktivní spíše ráno, nebo večer.
A. Aktivní převážně ráno (ráno čilý/čilá, večer unavený/unavená) [4]
B. Do určité míry aktivní ráno [3]
C. Do určité míry aktivní večer [2]
D. Aktivní převážně večer (ráno unavený/unavená, večer čilý/čilá) [1]

